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اثر قارچ میکوریز آربسکوالر ) (Glomus mosseaeو باکتری سودوموناس فلورسنس بر رشد
رویشی دانهالهای پستۀ رقم قزوینی در چهار رژیم مختلف آبیاری
4

افسانه شول ،*1محمدحسین شمشیری ،2عبدالرضا اخگر 3و مجید اسماعیلیزاده

 3 ،2 ،1و  .4دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استادیاران دانشکدة کشاورزی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
(تاریخ دریافت - 11/2/11 :تاریخ تصویب)11/8/3 :

چکیده
بهمنظور بررسی اثر همزیستی قارچ میکوریز آربسکوالر ( )Glomus mosseaeو باکتری سودوموناس
فلورسنس سویه  P52بر رشد رویشی دانهالهای پستۀ رقم قزوینی در شرایط تنش خشکی ،آزمایشی با
چهار سطح تنش خشکی ( 111درصد ظرفیت مزرعه بهمنزلۀ شاهد و سطوح  71 ،57و  27درصد
ظرفیت مزرعه) و چهار سطح از کود زیستی (گیاهان بدون میکوریز و باکتری بهمنزلۀ گیاهان شاهد،
تیمار میکوریز ،تیمار باکتری و تیمار ترکیبی میکوریز و باکتری) اجرا شد .در این آزمایش کاربرد
باکتری بهتنهایی و همچنین در سطوح مختلف خشکی نتوانست بر آلودگی ریشه تأثیرگذار باشد اما
افزایش تنش خشکی بهتنهایی سبب افزایش آلودگی ریشه شد .بیشترین تعداد و سطح برگ ،ارتفاع
ساقه ،وزن خشک برگ و ساقه در تنش خشکی  71درصد ظرفیت مزرعه نسبت به شاهد مشاهده شد.
با افزایش تنش خشکی طول ریشه افزایش یافت .وزن خشک ساقه ،طول ریشه و سطح برگ در تیمار
میکوریز و تیمار ترکیبی باکتری و میکوریز نسبت به شاهد بیشتر بود که افزایش طول ریشه نسبت به
شاهد تفاوت معنادار داشت .حداقل تعداد برگ ،سطح برگ ،قطر ساقه ،طول ریشه و وزن خشک
ساقه در تیمار باکتری نسبت به شاهد مشاهده شد .حجم ریشه و وزن خشک ریشه بیشترین میزان
خود را در تیمار باکتری نشان دادند ،که نسبت به شاهد اختالف آن معنادار بود .در مجموع تیمار
تلفیقی میکوریز و باکتری بیشترین تأثیر را بر افزایش رشد رویشی دانهالهای پسته بر جای گذاشت و
از نظر رطوبتی گیاهان بهترین رشد را در شرایط  71درصد ظرفیت مزرعه داشتند.
واژههای کلیدی :پستۀ قزوینی ،تنش خشکی ،سودوموناس فلورسنس ،میکوریز آربسکوالر.
مقدمه
پسته یکی از محصوالت مهم صادراتی کشور ایران به
حساب میآید که بهطور عمده در استان کرمان و بهویژه
در شهرستان رفسنجان تولید میشود که بنا به گزارشها
یکی از مراکز بزرگ تولید پسته در جهان است ( Bagheri
 .)et al., 2011با توجه به اینکه خشکی و خشکسالی از
خصوصیات طبیعی و اقلیمی ایران است و میزان بارندگی
در کشورمان بهطور متوسط نزدیک به یکسوم متوسط
* تلفن03334853104 :

جهانی است ،تولید این محصول در مراکز عمدة تولید آن
با مشکل کمبود آب روبهروست ( Mirzai khalilabadi,
 .)2004شایان یادآوری است که گرچه درخت پسته،

نوعی گیاه مقاوم به خشکی است ،این بدین معنا نیست
که این درخت برای تولید محصول مناسب به آب کم نیاز
دارد (.)Bagheri et al., 2011
تنش خشکی یکی از تنشهای مهم غیرزیستی است
که رشد و عملکرد گیاهان را تحتتأثیر قرار میدهد.
E-mail: shool_136611@yahoo.com
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تنش خشکی سبب کاهش فتوسنتز ،بستهشدن روزنهها
بر اثر ساختهشدن اسیدآبسیزیک در ریشهها ،اختالل در
ساختار غشای تیالکوئیدها ،تأثیر کاهشی روی تولید ای
تی پی توسط ایتیپی آز ،تأثیر روی فعالیت آنزیم
روبیسکو ،تأثیر روی تنفس و متابولیسم کربوهیدرات و
کاهش در انتقال مواد فتوسنتزی و درنتیجه سبب کاهش
رشد در گیاهان میشود ( .)Nilsen & Orcutt, 1996رشد
سلولها یکی از فرایندهای حساس فیزیولوژیکی وابسته
به کاهش فشار تورژسانس است .رشد گیاه بر اثر تولید
سلولهای دختری در تقسیم سلولهای مریستمی و
افزایش ابعاد سلولهای جوان ایجاد میشود .در شرایط
کمبود آب ،از طویلشدن سلولهای بیشتر گیاهان با قطع
جریان آب از آوند چوب به سلولهای در حال طویلشدن
جلوگیری میشود .در نتیجه خشکی سبب کاهش رشد و
عملکرد میشود .با افزایش تنش خشکی ،قطر ساقه و
ارتفاع گیاه کاهش پیدا میکند و این کاهش به
طویلنشدن سلولها بر اثر تنش خشکی نسبت داده
میشود .همچنین با کاهش پتانسیل آب تعداد و اندازة
برگ کاهش پیدا میکند .کاهش ایجادشده در سطح برگ
توسط تنش خشکی به جلوگیری از افزایش رشد برگ
توسط کاهش فتوسنتز نسبت داده میشود .اثر رایج تنش
خشکی روی گیاهان ،کاهش در وزن خشک و تر گیاه
است ( )Anjum, 2011و این اثر را میتوان اینگونه بیان
داشت که بهطورکلی ،کمبود آب در هر مرحله از رشد
گیاه جذب ،انتقال و مصرف عناصر غذایی را کاهش
میدهد .کاهش رشد بر اثر تنش خشکی تا حدودی به
اثرات تغذیهای مربوط میشود (.)Narayanan, 1992
قارچهای میکوریز آربسکوالر بزرگترین قارچهای
میکوریزی هستند که با تشکیل آربسکول درون
سلولهای پوست ریشه گیاه ،سطح تبادل ترکیبات
متابولیکی را بین قارچ و گیاه میزبان افزایش میدهند.
قارچهای میکوریز با افزایش جذب عناصر کمتحرک مانند
مس ،روی و فسفر و بهبود روابط آبی گیاه سبب افزایش
رشد گیاه و کاهش اثرات یونهای سمی میشوند
( ،)Falahian et al., 2006همچنین آنها میتوانند میزان
تحمل گیاه را به خشکی با بهبود روابط آبی گیاه ،تنظیم
اسمزی ،افزایش تبادالت گازی برگ و میزان فتوسنتز،
حفاظت در برابر خسارت اکسیداسیونی حاصل از تنش
خشکی و افزایش فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز افزایش

دهند ( .)Falahian et al., 2006افزایش در رشد و مادة
خشک در گیاهان آلوده به میکوریز بهشدت وابسته به
توانایی میکوریز در جذب عناصر غذایی بهویژه فسفر است
( .)Clark et al., 2000بهبود وضعیت تغذیهای گیاهان
میکوریز در طول دورة خشکی میزان رشد گیاه را افزایش
میدهد و درنتیجه سبب مقاومت گیاه در برابر تنش
خشکی میشود ( .)Brundrett et al., 1994پژوهشهای
اندکی تا کنون بر روی همزیستی میکوریزی پسته انجام
شده است .بررسیهای پیشین نشان میدهد که نقش این
همزیستی در افزایش مقاومت دانهالهای پسته به تنش
خشکی ناشی از بهبود در روابط آبی و اکوفیزیولوژیکی
( )Bagheri et al., 2011و همچنین افزایش جذب برخی
عناصر بهویژه فسفر است (.)Bagheri et al., 2012b
باکتریهای محرک رشد میتوانند از دو راه مستقیم و
غیرمستقیم بر رشد و نمو گیاه اثر مفید داشته باشند.
افزایش غیرمستقیم رشد گیاه زمانی اتفاق میافتد که این
باکتریها برخی اثرات مضر میکروارگانیسمهای بیماریزا
(اغلب قارچها) را با استفاده از یک یا چندین سازوکار
حذف یا تعدیل کنند ( .)GLICK, 1995سازوکارهایی که
باکتریهای محرک رشد گیاه میتوانند از طریق آنها به
شکل مستقیم سبب بهبود و افزایش رشد و عملکرد گیاه
شوند عبارتاند از .3 :تثبیت نیتروژن .7 ،حلکردن
فسفاتهای نامحلول .3 ،تأمین آهن از طریق تولید
سیدروفورها .5 ،تولید هورمونهای گیاهی مانند
اکسینها ،سیتوکینینها و جیبرلینها و  .4کمکردن
اتیلن ( .)Kloepper et al., 1989افزایش قابلیت استفادة
فسفر برای گیاه توسط باکتریهای محرک رشد گیاه
احتماالً مهمترین نقشی است که این باکتریها در افزایش
قابلیت جذب عناصر غذایی برای گیاهان میزبان و
درنتیجه ،افزایش رشد آنها دارند (.)Richardson, 2001
سیدروفورهای میکروبی میتوانند بهطور مستقیم و از
طریق افزایش قابلیت استفادة آهن در ریزوسفر سبب
تحریک و افزایش رشد گیاه شوند (.)Kleopper et al., 1980
تولید و ترشح تنظیمکنندههای رشد گیاهی بهویژه اکسین
سبب افزایش طول سلولهای گیاهی و تحریک تقسیم
سلولی و تمایز در گیاه میشود و درنتیجه ،رشد را در
گیاه افزایش میدهد ( .)Cleland, 1990در چندین
پژوهش انجامشده تیمارهای میکوریز ،باکتریهای محرک
رشد و کاربرد تلفیقی آنها سبب افزایش رشد رویشی

شول و همکاران :اثر قارچ میکوریز آربسکوالر ) (Glomus mosseaeو باکتری سودوموناس ...
گیاهان شد ( & Marschner et al., 1997; Ravnskov

;.Jakobsen, 1999; Sabannavar & Lakshman, 2008
.)Bisht et al., 2009
از کاربرد باکتریهای محرک رشد بر روی پسته
بهتنهایی یا در تلفیق با میکوریز آربسکوالر گزارشی در
دست نیست به همین دلیل آزمایش حاضر بهمنظور
بررسی نقش همزیستی میکوریزایی و باکتری بر پاسخ
دانهالهای پستۀ رقم قزوینی به سطوح مختلف تنش
خشکی از جنبۀ رشد رویشی گیاهان پسته اجرا شد.
مواد و روشها
مکان آزمایش

این آزمایش بهصورت گلخانهای بین سالهای  3383تا
 3330در دانشکدة کشاورزی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
انجام شد.
مواد بیولوژیکی و تیمارها
3

در یک دورة سهماهه قارچ گلوموس موسه بر روی ریشۀ
سورگوم تکثیر شد و در پایان این دوره براساس
نمونهگیریهای انجامشده میزان آلودگی ریشه حدود 80
درصد تعیین شد و به دنبال آن با قطع آبیاری و حذف
اندام هوایی گیاهان سورگوم ،ریشهها از خاک خارج و
قطعهقطعه شدند و پس از مخلوطشدن با خاک ناحیۀ
ریزوسفر بهمنزلۀ مایۀ تلقیح در آزمایش استفاده شدند.
برای رنگآمیزی ریشهها ابتدا آنها با آب مقطر کامالً
شسته شدند و سپس به قطعات دو سانتیمتری تقسیم و
در محلول هیدروکسید پتاسیم  34درصد بهمدت 75
ساعت قرار گرفتند .در مرحلۀ بعد نمونهها بهمدت 70
دقیقه در محلول پراکسید هیدروژن قلیایی قرار گرفتند و
سپس بهمدت سه دقیقه در محلول یک درصد اسید
کلریدریک نگهداری و سپس با معرف تریپان بلو
رنگآمیزی شدند ( .)Schenck & Perez, 1990میزان
آلودگی آنها براساس فرمول زیر محاسبه شد ( Phillips
:)& Hyman, 1970
( ×300تعداد کل ریشۀ مشاهدهشده /تعداد ریشۀ
آلوده به میکوریز) = درصد آلودگی ریشه
برای تلقیح گیاهان پسته با باکتری از سوسپانسیون
1. Glomus mosseae
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باکتری سودوموناس فلورسنس سویه  P52که یک باکتری
محرک رشد است ،استفاده شد .تیمار قارچ و باکتری در
چهار سطح شامل :تیمار باکتری ،تیمار میکوریز ،تیمار
ترکیبی میکوریز و باکتری و گیاهان شاهد (بدون قارچ و
باکتری) در زمان کشت انجام شد.
آمادهسازی و کشت بذر

برای انجام این آزمایش از بذرهای پستۀ رقم قزوینی
استفاده شد .ابتدا خاک مزرعه و ماسه به نسبت 7:3
مخلوط (برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مخلوط
خاکی در جدول 3آورده شده است) و بهمدت یک ساعت
در دمای  373درجۀ سانتیگراد و فشار  34اتمسفر
اتوکالو شد .برای هر گلدان به میزان  7/5گرم سنگ
فسفات پودرشده بهمنزلۀ منبع فسفر نامحلول با خاک
بهصورت یکنواخت مخلوط شد .بعد از ریختن 3/1
کیلوگرم خاک در گلدانهای شاهد ،شش بذر جوانهدار
پسته رقم قزوینی روی سطح خاک قرار داده شد و با دو
سانتیمتر خاک اتوکالو شده پوشانده شد .در تیمار
میکوریز ابتدا  3کیلوگرم خاک در گلدان ریخته و سطح
خاک با  300گرم از مایۀ قارچ پوشانده شد و پس از
افزودن دو سانتیمتر از مخلوط خاکی ،شش بذر جوانهدار
روی سطح خاک قرار داده و درنهایت سطح گلدان با دو
سانتیمتر دیگر از مخلوط خاکی ،اتوکالو شده پوشانده
شد .در تیمار باکتری ابتدا  3/1کیلوگرم خاک در گلدان
ریخته و شش بذر جوانهدار روی سطح خاک قرار داده
شد و دو سیسی از سوسپانسیون باکتری را با سمپلر
روی هر بذر ریخته و سپس دو سانتیمتر از خاک
اتوکالوشده روی سطح خاک ریخته شد .در تیمار تلفیقی
مجموعه مراحل باال برای هر گلدان انجام شد .پس از
کشت به فاصلۀ زمانی هر دو روز یک بار آبیاری انجام شد.
در تمام طول دورة آزمایش برای آبیاری از آب مقطر
استفاده شد .پس از گذشت سه ماه و قبل از آغاز
تیمارهای خشکی برای اطمینان از آلودهشدن ریشهها،
نمونهگیری از ریشۀ گیاهان پسته بهصورت تصادفی انجام
و در آزمایشگاه میزان آلودگی  80درصد تشخیص داده
شد (روش استفادهشده برای رنگآمیزی و تعیین آلودگی
در باال توضیح داده شده است).
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درصد آلودگی ریشه

تیمار خشکی
3

برای ایجاد تنش خشکی از ظرفیت مزرعه ) (FCاستفاده
شد .بدین صورت که ابتدا سه گلدان حاوی  5کیلوگرم
خاک آزمایش آبیاری و روی آنها با نایلون پوشانده شد تا
تبخیر نشود و پس از خروج آب اضافی ،گلدانها مجدداً
توزین شدند و میانگین اعداد بهدست آمده بهمنزلۀ وزن
گلدان در حالت ظرفیت مزرعه در نظر گرفته شد و بقیۀ
تیمارهای خشکی برمبنای آن محاسبه شد .تیمارهای
خشکی در چهار سطح شامل  300درصد ظرفیت مزرعه
بهمنزلۀ شاهد 40 ،34 ،و  74درصد ظرفیت مزرعه در
نظر گرفته شد و تا پایان آزمایش گلدانها بهصورت روزانه
توزین و مقدار آب الزم به گلدانها اضافه شد.
پس از گذشت  80روز از آغاز تنش خشکی ،آزمایش
با خارجکردن گیاهان از خاک و تقسیم آنها به ریشه،
ساقه و برگ پایان یافت و پارامترهای زیر اندازهگیری شد.
پارامترهای رویشی

پارامترهای رویشی اندازهگیریشده در آزمایش شامل این
موارد بود:
تعداد برگ و سطح برگ :سطح برگ با استفاده از
دستگاه سنجش سطح برگ ( )Leaf Area meterمدل CI
 202اسکن شد و سطح برگ براساس سانتیمتر مربع به
دست آمد .ارتفاع ساقه با استفاده از خطکش اندازهگیری
شد.
طول سیستم ریشه براساس روش )1966( Newman
و با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.
= طول سیستم ریشهای (سانتیمتر مربع)
تعداد نقاط قطع شده × 0/33 × 0/4
حجم سیستم ریشه از طریق تغییر حجم آب در
استوانۀ مدرج اندازهگیری شد.
برای اندازهگیری وزن خشک ،ابتدا گیاه از ناحیۀ
طوقه جدا و به سه قسمت برگ ،ساقه و ریشه تقسیم شد
و سپس برای اندازهگیری وزن خشک ،نمونهها بهمدت
 58ساعت در آون با دمای  30درجۀ سانتیگراد قرار
گرفتند و سپس وزن شدند.

1. Field capacity

میزان آلودگی ریشه مطابق آنچه قبالً توضیح داده شد
صورت گرفت.
طرح آزمایشی و تجزیه و تحلیل آماری

این آزمایش بهصورت فاکتوریل با دو فاکتور در قالب طرح
کامالً تصادفی در چهار تکرار انجام شد.
تجزیۀ آماری دادهها با استفاده از نرمافزار  SASو
 MSTATCانجام و مقایسۀ میانگینها با استفاده از
آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  3و  4درصد
انجام شد.
نتایج
نتایج مربوط به برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
خاک استفادهشده در جدول  3آورده شده است .بر اساس
نتایج تجزیۀ واریانس (جدول )7تنها آثار تیمارهای
خشکی و کود زیستی بر تعداد برگ در سطوح  3و 4
درصد معنادار بودند .بیشترین تعداد برگ در سطح 40
درصد ظرفیت مزرعه مشاهده شد و این سطح با سطوح
دیگر تفاوت معنادار داشت و کمترین تعداد برگ مربوط
به سطح مطلوب آبیاری بود (شکل  .)A .3تیمار باکتری
نسبت به شاهد و سایر سطوح کود زیستی سبب کاهش
معنادار تعداد برگ شد و سایر سطوح این تیمار تفاوتی با
یکدیگر نداشتند (شکل .)B .3
بر اساس نتایج تجزیۀ واریانس (جدول ،)7تیمارهای
خشکی و کود زیستی و همچنین برهمکنش آنها ،تأثیر
معناداری بر سطح برگ دانهالهای پستۀ رقم قزوینی بر
جای گذاشت .نتایج مربوط به اثر متقابل تیمارهای
خشکی و کود زیستی بر سطح برگ در شکل 7گزارش
شده است .بیشترین سطح برگ در سطح  40درصد
ظرفیت مزرعه و کمترین سطح برگ در شاهد مشاهده
شد که تفاوت آنها با هم معنادار بود .از نظر اثر کود
زیستی بیشترین سطح برگ در تیمار میکوریز و کمترین
میزان آن در تیمار باکتری مشاهده شد .در سطح شاهد
کود زیستی سطوح مختلف تنش خشکی بر سطح برگ
بیتأثیر بود .در تیمار باکتری سطح  40درصد ظرفیت
مزرعه نسبت به شاهد افزایش معناداری را نشان داد .در
تیمار میکوریز و تیمار ترکیبی میکوریز و باکتری با
افزایش تنش خشکی سطح برگ افزایش یافت.
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جدول  .3برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مخلوط خاکی استفادهشده در آزمایش
%رس

%سیلت

%شن

بافت

pH

EC

31

30

35

شنی لومی

3/3

3/3

N

%

0/37

P
mg/kg

K
mg/kg

Ca
meq/l

Mg
meq/l

Fe
ppm

Zn
ppm

Cu
ppm

Mn
Ppm

4
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1/5

1/7

7/83

3/38

0/17

7/33



جدول  .7تجزیۀ واریانس خصوصیات رویشی دانهالهای پستۀ رقم قزوینی
منابع
تغییرات
خشکی
کود زیستی
خشکی × کود زیستی
خطا
CV

میانگین مربعات
درجۀ
حجم وزن خشک وزن خشک وزن خشک
طول
ارتفاع
قطر
سطح
تعداد
آزادی
ریشه
ساقه
برگ
ریشه
ریشه
ساقه
ساقه
برگ
برگ
ns
*
***
ns
***
**
ns
***
3/011
3/753
4/073
0/3383 3788/34 38/33 0/3353 4835/38 30/77** 3
**
**
ns
5/388
7/535
0/814
 70/33* 3 * 7783/53 ***7/7343* 3355/33** 30/55 ns 0/5878
 1/33ns **0/315ns 0/717ns 0/731ns 0/3547ns 3030/17 ** 33/14ns 0/033ns 3387/44
3
0/343
0/380
0/583 0/3351 783/83 34/31 0/0404 135/73
5/33
58
33/8
33/5
33/3
73/3
31/5
35/4
8/7
70/5
37/4

 nsغیرمعنادار
* *** ،** ،بهترتیب معنادار در سطح  0/03 ،0/04و 0/003؛ * تیمار کود زیستی در چهار سطح  :-M-Bبدون باکتری و میکوریزPseudomonas :-M+B ،
 :+M+B ،Glomus mosseae :+M-B ،fluorescensتیمار ترکیبی باکتری و میکوریز و تیمار خشکی در چهار سطح شامل  300درصد ظرفیت مزرعه
بهمنزلۀ شاهد 40 ،34 ،و  74درصد ظرفیت مزرعه

بر اساس نتایج تجزیۀ واریانس (جدول )7تنها اثر تیمار
کود زیستی بر قطر ساقه و اثر تیمار خشکی بر ارتفاع ساقه از
نظر آماری معنادار بود .قطر ساقه در دانهالهای پسته
تحتتأثیر باکتری نسبت به شاهد کاهشی معنادار یافت
(حدود  31درصد) اما سایر سطوح این تیمار تأثیری بر قطر
ساقه نداشتند (شکل .)A .3ارتفاع ساقه در سطح  40درصد
ظرفیت مزرعه بیشتر از سایر سطوح بود و نسبت به شاهد
(کمترین ارتفاع ساقه)  77درصد افزایش داشت (شکل.)B .3
بر اساس نتایج تجزیۀ واریانس (جدول ،)7تیمارهای
خشکی و کود زیستی و همچنین برهمکنش آنها ،تأثیر
معناداری بر طول ریشۀ دانهالهای پسته رقم قزوینی
B

داشت .نتایج تأثیر کود زیستی بر طول سیستم ریشهای
در تقابل با سطوح خشکی در شکل  5آورده شده است.
با افزایش تنش خشکی طول سیستم ریشهای افزایش
نشان داد .تیمار میکوریز بیشترین طول ریشه را نشان داد
و اختالف آن با تیمار ترکیبی باکتری و میکوریز معنادار
نبود .در سطح شاهد کود زیستی و تیمار باکتری با
افزایش خشکی طول ریشه افزایش یافت .در تیمار
میکوریز تنش خشکی  40درصد ظرفیت مزرعه نسبت به
شاهد کاهش معناداری را در طول ریشه نشان داد .در
تیمار ترکیبی باکتری و میکوریز سطوح مختلف تنش
خشکی اثر بر طول ریشه بر جای نگذاشت.
A

شکل  .3اثر سطوح مختلف خشکی ( )Aو کود زیستی ( )Bبر تعداد برگ دانهالهای پستۀ رقم قزوینی
* :-M-Bبدون باکتری و میکوریز :+M+B ،Glomus mosseae :+M-B ،Pseudomonas fluorescens :-M+B ،تیمار ترکیبی باکتری و میکوریز .شاخص باالی هر ستون
نشاندهندة خطای استاندارد ) (±SEاست .حروف مشابه نشانۀ نبود اختالف معنادار در آزمون چنددامنهای دانکن در سطوح  3یا  4درصد است.
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شکل  .7اثر برهمکنش تنش خشکی و کود زیستی بر سطح برگ دانهالهای پستۀ رقم قزوینی
* :-M-Bبدون باکتری و میکوریز :+M+B ،Glomus mosseae :+M-B ،Pseudomonas fluorescens :-M+B ،تیمار ترکیبی باکتری و میکوریز .شاخص باالی
هر ستون نشاندهندة خطای استاندارد ) (±SEاست.
B

A

شکل  .3اثر سطوح مختلف کود زیستی بر قطر ساقه ( )Aو اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر ارتفاع ساقه
( )Bدانهالهای پسته رقم قزوینی
* :-M-Bبدون باکتری و میکوریز :+M+B ،Glomus mosseae :+M-B ،Pseudomonas fluorescens :-M+B ،تیمار ترکیبی باکتری و میکوریز .شاخص باالی هر ستون
نشاندهندة خطای استاندارد ) (±SEاست .حروف مشابه نشانۀ نبود اختالف معنادار در آزمون چنددامنهای دانکن در سطوح  3یا  4درصد است.

براساس نتایج تجزیۀ واریانس (جدول )7تنها اثر تیمار
کود زیستی بر حجم ریشه و وزن خشک ریشه معنادار
شد .نتایج مربوط به این اثرات در شکل  4نشان داده شده
است .روند تغییرات حجم ریشه و وزن خشک ریشه
مشابه بود .بیشترین میزان این پارامترها مربوط به تیمار
باکتری بود .این تیمار با تیمار ترکیبی باکتری و میکوریز
دارای اختالف معنادار نبود ،اما با تیمار میکوریز و شاهد
اختالف معنادار داشت.
تنها اثر تیمار خشکی بر وزن خشک برگ دانهالها در
سطح  0/3درصد معنادار بود (جدول .)7الگوی روند
تغییرات وزن خشک برگ تحتتأثیر سطوح مختلف تنش
خشکی در شکل  1آورده شده است .وزن خشک برگ در
سطح  40درصد ظرفیت مزرعه نسبت به شاهد افزایش
معنادار  55درصدی نشان داد.
بر اساس نتایج تجزیۀ واریانس (جدول )7تنها اثر

تیمار خشکی و کود زیستی بر وزن خشک ساقه معنادار
شدند .نتایج مربوط به اثر سطوح مختلف خشکی و کود
زیستی بر وزن خشک ساقه در شکل  3آورده شده است.
وزن خشک ساقه نیز مانند سایر پارامترها در سطح 40
درصد ظرفیت مزرعه بیشترین میزان را به خود اختصاص
داد .بیشترین وزن خشک ساقه در تیمار میکوریز و تیمار
ترکیبی باکتری و میکوریز مشاهده شد که با شاهد
اختالف معنادار نداشتند ،اما با کمترین وزن خشک ساقه
که در تیمار باکتری مشاهده شد ،از نظر آماری اختالف
معنادار بود.
اثر برهمکنش تیمارهای کود زیستی و تنش خشکی
بر آلودگی ریشه در شکل  8آورده شده است .کاربرد
باکتری بهتنهایی و همچنین در سطوح مختلف خشکی
نتوانست بر آلودگی ریشه تأثیرگذار باشد ،اما افزایش
تنش خشکی بهتنهایی سبب افزایش آلودگی ریشه شد.
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در آزمایشی که انجام شد بیشترین میزان در
پارامترهای رویشی تعداد و سطح برگ ،ارتفاع ساقه ،وزن
خشک برگ و ساقه در تنش خشکی  40درصد ظرفیت
مزرعه و کمترین میزان آن در سطح مطلوب آبیاری
مشاهده شد .در برخی آزمایشاتی که انجام شده است
نتایج بهدستآمده با نتایج آزمایش حاضر مغایرت دارد
( Yordanov et al., 2003; Maftoun & Sepaskhah,
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 .)1981با توجه به نتایج بهدستآمده به نظر میرسد که
سیستم ریشهای پسته بیشترین کارایی را در سطوح آبی
پایینتر از ظرفیت مزرعه دارد که این نکته میتواند در
شرایط بحران آبی منطقه حائز اهمیت فراوان باشد .این
نتیجه با نتایج پژوهشهای پیشین روی همزیستی
میکوریزی پسته در شرایط تنش خشکی مطابقت دارد
).(Bagheri et al., 2011; Bagheri et al., 2012b

شکل  .5اثر برهمکنش تنش خشکی و کود زیستی بر طول ریشه دانهالهای پستۀ رقم قزوینی
* :-M-Bبدون باکتری و میکوریز :+M+B ،Glomus mosseae :+M-B ،Pseudomonas fluorescens :-M+B ،تیمار ترکیبی باکتری و میکوریز.

B

A

شکل  .4اثر سطوح مختلف کود زیستی بر حجم ریشه ( )Aو وزن خشک ریشه( )Bدانهالهای پستۀ رقم قزوینی
* :-M-Bبدون باکتری و میکوریز :+M+B ،Glomus mosseae :+M-B ،Pseudomonas fluorescens :-M+B ،تیمار ترکیبی باکتری و میکوریز .شاخص باالی
هر ستون نشاندهندة خطای استاندارد ) (±SEاست.

شکل .1اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر وزن خشک برگ دانهالهای پستۀ رقم قزوینی
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شکل  .3اثر سطوح مختلف خشکی ( )Aو کود زیستی ( )Bبر وزن خشک ساقۀ دانهالهای پستۀ رقم قزوینی
* :M-Bبدون باکتری و میکوریز :+M+B ،Glomus mosseae :+M-B ،Pseudomonas fluorescens :-M+B ،تیمار ترکیبی باکتری و میکوریز.

شکل  .8اثر بر همکنش سطوح مختلف خشکی و کود زیستی بر آلودگی ریشۀ دانهالهای پستۀ رقم قزوینی
* :+M+B ،Glomus mosseae :+M-Bتیمار ترکیبی  Glomus mosseaeو .Pseudomonas fluorescens

بررسیهای بهعملآمده در این آزمایش بیانگر وجود
همبستگی معناداری بین تعدادی از پارامترهای رویشی و
کارایی استفاده از آب بود (ضریب همبستگی بهدستآمده
برای پارامترهای تعداد برگ ،ارتفاع ساقه ،وزن خشک
برگ و ساقه بهترتیب  0/8 ،0/35 ،0/8و  0/3بود) ،در
نتیجه با توجه به اینکه بیشترین میزان کارایی استفاده از
آب در تنش خشکی  40درصد ظرفیت مزرعه مشاهده
شد (نتایج آورده نشده است) ،بنابراین گیاهان در این
سطح از تنش خشکی بیشترین میزان این پارامترهای
رویشی را نشان دادند و این نتیجه با نتیجهای که
 )2005( Baghani & Ghodsiروی گیاه گندم گرفتند و
در تنش خشکی  40درصد ظرفیت مزرعه بیشترین
میزان رشد مشاهده شد ،مطابقت دارد .در آزمایشی که
انجام شد با افزایش تنش خشکی طول ریشه افزایش
نشان داد .گیاهان مقاوم به تنش خشکی برای استفادة
بهینه از آب موجود در خاک در شرایط کمبود آب طول
ریشه خود را افزایش میدهند و این افزایش طول ریشه با
کاهش قطر ریشه همراه است و درنتیجه ،ریشۀ گیاه بهتر
میتواند به منافذ خاک نفوذ و آب را جذب کند .تنش

خشکی سبب ظهور ژنهای تولیدکنندة پروتئین
اکسپانزین میشود و تولید این پروتئین در ریشه زیاد
شده و این پروتئین سبب سستکردن پیوندهای
دیگلوکان بین رشتههای سلولزی در دیوارة سلولی
میشود و به دنبال سستشدن دیوارة سلولی با جذب آب
و تورژسانس سلولی سلولها بزرگ و نیز سبب افزایش
طول ریشه میشوند ( .)Wu et al., 2001این نتیجه با
نتیجهای که  )2010( Aliabadi Farahaniروی گیاه
گشنیز گرفت و افزایش تنش خشکی سبب افزایش طول
ریشه شد ،مطابقت دارد.
در پژوهشهای زیادی که صورت گرفته ،ثابت شده
است که قارچهای میکوریز بر رشد رویشی بسیاری از
گیاهان که با آنها ارتباط همزیستی برقرار کردهاند تأثیر
داشتهاند و سبب افزایش رشد شدهاند .در آزمایشی که
انجام شد نشان داده شد که میزان رشد در پارامتر طول
ریشه در گیاهان میکوریزی نسبت به گیاهان بدون
میکوریز بیشتر بود .افزایش رشد رویشی گیاهان بر اثر
تیمار با میکوریز ،قبالً نیز توسط بسیاری از پژوهشگران
گزارش شده است ( Mizoguchi, 1992; Al-Karaki,
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.1997; Caracava, 2005; Qiangsheng, 2006; James
 .)et al., 2008سازوکارهای مختلفی در زمینۀ تأثیر
میکوریز بر رشد رویشی گیاهان ذکر شده است .یکی از
این سازوکارهای مهم تأثیر میکوریز بر جذب عناصر
غذایی ازجمله نیتروژن ،فسفر و پتاسیم از خاک است
( .)James et al., 2008بهطورکلی ،تحرک فسفر در خاک
کم است و زمانی که تنش خشکی ایجاد میشود ،از این
تحرک در عناصر بیشتر کاسته و سرعت انتشار آنها در
خاک محدود میشود .از آنجایی که ریشۀ گیاهان قادر
است مواد غذایی اطراف ریزوسفر را جذب کند ،درنتیجه
در این شرایط دچار مشکل میشود و جذب کاهش
مییابد .میکوریزها قادرند با استفاده از گسترش ریشههای
خارجی و افزایش سطح جذب ریشه فاصلۀ بین مواد
غذایی و ریشه را کاهش دهند (.)James et al., 2008
طول ریشه در تیمار ترکیبی باکتری و میکوریز نیز نسبت
به شاهد بیشتر بود .در پارامتر تعداد برگ بیشترین میزان
در تیمار ترکیبی باکتری و میکوریز نشان داده شد .نتایج
بهدستآمده در این آزمایش با نتایج تعدادی از آزمایشها
مطابقت دارد ( ;Ravnskov & Jakobsen, 1999
 .)2008 .Sabannavar & Lakshman,در میان
باکتریهای محرک رشد گیاه ،گروه سودوموناسهای
فلورسنس بهدلیل توانایی در تولید دامنۀ وسیعی از
تنظیمکنندههای رشد گیاه ،ترکیبات کالتکنندة آهن،
تولید اسیدهای آلی (اسید سوکسینیک و اسید الکتیک)
و حلکردن فسفر و درنهایت کنترل زیستی عوامل
بیماریزای گیاهی اهمیت فراوان دارند و بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم سبب افزایش رشد گیاه میگردند .اگرچه
معموالً مقدار فسفر کل خاک زیاد است ،اما مقدار فسفر
قابل استفاده برای گیاهان پایین است ،چراکه عمده فسفر
خاک به شکلهای غیرمحلول است .میکروارگانیسمهای
حلکنندة فسفات نقش بسیار مهمی در حل ترکیبات
نامحلول فسفر در خاک ایفا میکنند (& Raju, 1999
 .)Reddyاین باکتریها معموالً از طریق ترشح اسیدهای
آلی و فسفاتازها سبب تبدیل شکلهای نامحلول معدنی و
آلی فسفر به شکلهای قابل جذب میشوند ( Kim et al.,
 .)1998باکتریهای حلکنندة فسفات با قابلیت تولید
سیدروفورها میتوانند سبب شوند که سیدروفور با آهن
موجود در خاک تولید کمپلکس آهن و سیدروفور کند و
از این طریق سبب افزایش قابلیت استفادة آهن و افزایش
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رشد گیاه شوند ( .)Neilands, 1981جذب سیدروفورهای
میکروبی توسط گیاه به میکروارگانیسمهایی که در بافت
ریشهای گیاه حضور دارند و با میکروارگانیسمهایی که
ارتباط نزدیکی با سطح ریشه برقرار میکنند ،نسبت داده
میشود ( .)Bar-ness et al., 1992یکی از سازوکارهای
مهمی که از طریق آن باکتریهای محرک رشد گیاه
سبب افزایش رشد و نمو گیاه میشوند ،تولید و ترشح
تنظیمکنندههای رشد گیاهی بهویژه اکسین است.
ایندول-3-استیک اسید ( )IAAیکی از فعالترین
اکسینها از نظر فیزیولوژی است .ثابت شده است که
 IAAسبب افزایش طول سلولهای گیاهی و تحریک
تقسیم سلولی و تمایز در گیاه میشود و درنتیجه رشد را
در گیاه افزایش میدهد ( .)Cleland, 1990همانطور که
قبالً ذکر شد قارچهای میکوریز سبب افزایش جذب
عناصر غذایی ماکرو و میکرو بهویژه فسفر در گیاه
میشوند ،بنابراین مایهکوبی این دو میکروارگانیسم با هم
میتواند سبب افزایش رشد در گیاه شود .حداقل تعداد
برگ ،قطر ساقه ،وزن خشک ساقه در تیمار باکتری
نسبت به شاهد مشاهده شد .با توجه به نتایج همبستگی
بین این پارامترها و میزان فسفر گیاه چون کمترین میزان
فسفر گیاه ،در این سطح وجود دارد و اهمیت فسفر در
ساختارهای مولکولی مهم نظیر اسیدهای نوکلئیک ،نقش
آن در فتوسنتز و تقسیمبندی کربن بین کلروپالست و
سیتوپالسم ثابت شده است ( ،)Shuman, 2000بنابراین
طبیعی است که میزان این پارامترها در این سطح کود
زیستی نسبت به سطوح دیگر کمتر باشد و همچنین با
توجه به اینکه بیشترین مقدار حجم ریشه و وزن خشک
ریشه در تیمار باکتری است و این مسئله به این علت
است که یکی از سازوکارهای مهمی که از طریق آن
باکتریهای محرک رشد گیاه سبب افزایش رشد و نمو
گیاه میشوند تولید و ترشح تنظیمکنندههای رشد گیاهی
و باالخص اکسینهاست که سبب افزایش طول سلولهای
گیاهی و تحریک تقسیم سلولی میشوند ( Cleland,
 .)1990در نتیجه ،احتمال میرود با افزایش انبوهی ریشه
نیاز به عناصر و بهخصوص فسفر برای عمل تنفس و سایر
سوخت و سازهای ریشه باال میرود ،بنابراین عناصری که
از ریشه جذب میشوند و بهخصوص فسفر در خود ریشه
مصرف و صرف رشد ریشه میشوند ،درنتیجه با
انتقالنیافتن عناصر به اندام هوایی قسمت هوایی گیاه در
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خشکی است که مقاومت گیاهان را در برابر خشکی
.)Lie et al., 1991( افزایش میدهد
نتیجهگیری کلی
40( در این آزمایش گیاهان در تنش خشکی متوسط
درصد ظرفیت مزرعه) بهترین رشد را نسبت به شاهد
 در نتیجه میتوان چنین نتیجهگیری کرد که،نشان دادند
دانهالهای پسته برای رشد حداکثر نیازی به رطوبت
کامل نداشته و بهعکس نیاز به تهویۀ خاکی بیشتری
دارند که این نکته در اقتصاد آب مناطق پرورش پسته
 نتایج این آزمایش نشان داد که.اهمیت فراوانی دارد
کاربرد میکوریز و کاربرد تلفیقی آن با باکتریهای
حلکنندة فسفات میتواند رشد گیاه پستۀ قزوینی را
 با تأکید بر این نکته که کاربرد سنگ فسفات.افزایش دهد
ارزانقیمت به همراه باکتریهای حلکنندة فسفات و
میکوریز میتواند یک استراتژی سهجانبۀ مؤثر در کاهش
.هزینههای مربوط به استفاده از کودهای فسفره باشد
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این سطح از کود زیستی کمترین میزان رشد را نشان
 با کاربرد کود زیستی نسبت به گیاهان شاهد.میدهد
74  و40 بیشترین میزان سطح برگ در تنش خشکی
.درصد ظرفیت مزرعه نسبت به سطح شاهد مشاهده شد
این افزایش را میتوان به وجود میکوریز و باکتری نسبت
 در حضور باکتری همانطور که قبالً ذکر شد فسفر.داد
نامحلول به فسفر محلول و قابل جذب تبدیل میشود و
 در.فسفر قابل جذب بیشتری برای گیاه فراهم میشود
شرایط خشکی میکوریز جذب بعضی از عناصر را نسبت
به گیاهان بدون میکوریز افزایش میدهد و درنتیجه
.میزان مقاومت گیاهان را به تنش خشکی باال میبرد
ازجملۀ این عناصر میتوان به فسفر پتاسیم و بعضی
 این. آهن اشاره کرد، مس،عناصر کممصرف مانند روی
تقریباً در بین دانشمندان پذیرفته شده است که میکوریز
مقاومت به تنش خشکی را در گیاه میزبان از طریق بهبود
 یکی از نقشهای مهم.وضعیت تغذیهای افزایش میدهد
 جذب فسفر در تنش،میکوریز در ارتباط با همزیستی
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